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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті висвітлено сучасну комп’ютерну технологію визначення фі-
нансових результатів господарської діяльності підприємства як заклю-
чної стадії бухгалтерського обліку в управлінській системі галузі АПК.
Ключові слова: комп’ютерна технологія; фінансові результати; прибуток;
податок на прибуток; фінансова звітність; податкова звітність; статистична
звітність; електронний документ; діалогова форма документа; декларація
про прибуток; інформаційна система; журнал операцій.

В статье освещается современная компьютерная технология опре-
деления финансовых результатов хозяйственной деятельности пред-
приятия как заключительной стадии бухгалтерского учёта в управле-
нческой системе отрясли АПК.
Ключевые слова: компьютерная технология, финансовые результаты;
прибыль; налог на прибыль; финансовая отчетность; налоговая отчет-
ность; статистическая отчетность; электронный документ; диалоговая
форма документа; декларация о прибыли; информационная система;
журнал операций.

In the article the modern computer technology to determine the financial
performance of business enterprises as the final stage in the management
accounting system of economic conditions.
Keywords: computer technology, financial results, profit, profit tax, financial
reporting, tax reporting, statistical reporting, electronic document; dialogue
form document, declaration of income, information systems, Journal of
operations.

Актуальність теми. Ринок сучасних комп’ютерних техноло-
гій та інформаційних систем має у своєму розпорядженні широ-
кий вибір програмних продуктів різного ступеня і рівня автома-
тизації у сфері управління бізнесовою діяльністю. Серед них
особливої уваги, популярності і привабливості для рішення
управлінських задач підприємств АПК заслуговує універсальна
система 1С: Підприємство, яка має достатньо широку функціона-
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льну і розгалужену структуру управлінських та контрольно-
аналітичних задач у єдиній інтегрованій системі. Сучасне при-
кладне рішення 1С: Підприємство у вигляді конфігурації 1С: Бу-
хгалтерія 8.1. охоплює такі основні складові компоненти компле-
ксної системи управління підприємством: перша — 1С Бухгал-
терія; друга — 1С:Оперативний облік; третя — 1С:Зарплата і
кадри. Складова компонента 1С: Бухгалтерія призначена для
автоматизованого рішення всього комплексу задач бухгалтерсь-
кого обліку на підприємствах АПК.

Аналіз останніх досліджень і розробок. Для розв`язання
проблем використання комп’ютерної технології обліку на під-
приємствах різних галузей запропоновано широкий вибір сучас-
них інформаційних систем і програмного забезпечення, а саме:
«Баланс», «Галактика», «Фінексперт», 1С: Підприємство тощо. В
той же час, практика обліково-аналітичної роботи в багатьох аг-
рарних підприємствах не відповідає сучасним вимогам.

Розбалансованість інфраструктури аграрної економіки, фінан-
сова криза, специфічні особливості галузі та інші суб’єктивні і
об’єктивні чинники в певній мірі уповільнюють впровадження
сучасних інформаційних технологій в управлінську систему дія-
льності підприємств АПК.

Постановка завдання. Мета даної статті — розкрити особли-
вості організації і ведення обліку фінансових результатів госпо-
дарської діяльності підприємства як заключної стадії бухгалтер-
ського обліку в умовах застосування сучасної комп’ютерної
інформаційної технології 1С: Підприємство.

Для досягнення поставленої мети слід виділити коло таких за-
вдань: розкрити сутність фінансових результатів діяльності під-
приємства, висвітлити методику обліку і технологію розрахунку
фінансових результатів, пропозиції щодо впровадження сучасних
технологій обліку в практику підприємств АПК.

Вирішення проблеми. Економічна сутність фінансових ре-
зультатів, розрахунок та порядок ведення їх обліку визначено
П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Фінансовий результат
від звичайної діяльності до оподаткування визначається як різни-
ця між витратами (рахунки 9-го класу) — Дебет рахунка 791
«Фінансовий результат від основної діяльності» і доходами (ра-
хунки 7-го класу) — Кредит рахунка 791 «Фінансовий результат
від основної діяльності».

У комп’ютерній системі обліку визначення Фінансових ре-
зультатів здійснюється в послідовності виконання наступних
облікових процедур:
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закриття рахунків 7-го і 9-го класів; розрахунки за подат-
ками на прибуток; закриття субрахунка 981; визначення Фі-
нансових результатів (прибутку/збитку); списання Фінансо-
вого результату.

Таблиця 1
ОБЛІКОВІ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Кореспонденція
рахунків

(проводки)№
п/п Процедура На підставі електро-

нного документу
Реєстрація
в системі

1С: Під-во
дебет кредит

1 2 3 4 5 6

1
Закриття раху-
нків 7-го і 9-го
класів

Визначення Фінан-
сових результатів

Журнал
операції

701, 702, 703
71
791
791

791
791
901, 902, 903,
92,93, 94, 704

Розрахунки за податком на прибуток:

— визначення
бази оподатку-
вання

Оборотно-сальдо-
ва відомість, саль-
до рахунка 791;
Декларація про при-
буток

— нарахування
податку

Розрахунки за по-
датком на прибу-
ток (25 % бази
прибутку)

Журнал
операції 981 6413

2

— закриття ра-
хунка 981

Визначення Фінан-
сових результатів

Журнал
операції 791 981

3
Визначення і спи-
сання фінансових
результатів

Визначення Фінан-
сових результатів

Журнал
операції 791 441

Для здійснення процедури закриття і списання рахунків 7-
го і 9-го класів використовується документ Визначення Фінан-
сових результатів.
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До діалогової форми цього документа заносяться наступні ре-
квізити: Дата — кінець облікового періоду; Організація — на-
йменування підприємства; Закривати доходи та витрати (на
рахунок 79) — ставиться позначка «Галочка». В результаті про-
ведення документа Визначення Фінансових результатів здійс-
нено в автоматичному режимі списання: доходів — в Дебет ра-
хунка 701 з Кредиту рахунка 791; витрат — з Кредита рахунків
901 і 92 в Дебет рахунка 791.

Процедура розрахунку податку на прибуток здійснюється в
послідовності виконання наступних операцій: визначення Суми
прибутку як об’єкту оподаткування; визначення Суми подат-
ку на прибуток (25 % прибутку); нарахування податку на при-
буток.

Податок на прибуток визначається за двома способами: пе-
рший — спрощений, за даними рахунків бухгалтерського обліку,
у разі наявності витрат і доходів тільки від основної (операційної
— звичайної) діяльності підприємства; другий — більш уточне-
ний, у разі наявності витрат і доходів не тільки від основної (опе-
раційної) діяльності, а й від фінансової та іншої діяльності під-
приємства, за даними регістрів податкового обліку — Декларації
про прибуток.

Після визначення Суми прибутку як об’єкту оподаткування
здійснюється операція нарахування податку на прибуток. У
комп’ютерній системі для здійснення цієї операції використову-
ється документ Розрахунки за податком на прибуток.

У діалоговій формі цього документа позначаються реквізити:
Дата — кінець облікового періоду; Організація — найменуван-
ня підприємства; Поточний податок на прибуток — визначена
Сума податку на прибуток (25 % від суми неоподаткованого
прибутку); Рахунок доходів по податку на прибуток — 746
(сформовано автоматично); Рахунок витрат по податку на
прибуток — 981 (сформовано автоматично). Документ Розраху-
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нки за податком на прибуток реєструється в Журналі операцій
системи обліку з наступною кореспонденцією рахунків: дебет
981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» і кредит
6413 «Розрахунки за податком на прибуток».

 Після проведення операції нарахування податку на прибуток
знову виникає потреба закрити рахунки 9-го класу. В
комп’ютерній системі для здійснення закриття і списання ра-
хунка 9-го класу (981) використовується документ Визначення
Фінансових результатів. Оскільки документ Визначення Фі-
нансових результатів вже сформовано при попередній процеду-
рі, то повторно здійснюється проведення цього документу. В ре-
зультаті повторного проведення документа Визначення
Фінансових результатів здійснено в автоматичному режимі
списання і закриття рахунка витрат 981 «Податок на прибуток
від звичайної діяльності» — з кредита рахунка 981 в дебет ра-
хунку 791.

Фінансовий результат діяльності підприємства визначено і
складає чистий прибуток — кредитове сальдо рахунка 79 «Фі-
нансові результати».

Отже, заключною обліковою процедурою в бухгалтерській
системі буде закриття останнього рахунка 7-го класу і Списання
фінансового результату.

За умов комп’ютерної технології обліку для здійснення про-
цедури закриття рахунка 79 і списання фінансових результатів
використовується документ Визначення Фінансових результа-
тів. Оскільки документ Визначення Фінансових результатів
вже сформовано при попередній процедурі, то вийти на його діа-
логову форму можна через Журнал операцій.

У діалоговій формі документа перевіряємо занесені дані при
попередній процедурі та додатково ставимо позначку до реквізи-
ту Розраховувати прибуток/збиток (на рахунку 44). У резуль-
таті проведення документа Визначення Фінансових результа-
тів в автоматичному режимі здійснено закриття рахунка 79
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«Фінансові результати» (дебет) і списання на рахунок 44 «Не-
розподілені прибутки (непокриті збитки)» (кредит).

Дані Оборотно-сальдової відомості по підприємству за звітній
період свідчать, що рахунки 7-го і 9-го класу закриті і здійснено
списання фінансових результатів.

Наступним завершальним етапом бухгалтерського обліку є
формування регламентованої звітності підприємства, а саме:
фінансової, статистичної, податкової і спеціалізованої. В
комп’ютерній системі 1С: Підприємство складання звітності під-
приємства здійснюється в автоматизованому режимі на підставі
бухгалтерських записів, зареєстрованих у журналі операцій.

Висновки. Інформаційна система з обліку розрахунків фінан-
сових результатів і формування регламентованої звітності за
умов комп’ютерних технологій включає наступні складові: вхід-
на інформація — бухгалтерські записи за обліковий період із
Журналу операцій і довідників з розрахунку фінансових резуль-
татів та складання звітності; вихідна інформація — регістри ста-
ндартної і регламентованої звітності. Дані для розрахунку фінан-
сових результатів уводяться до системи за допомогою відпо-
відних електронних документів (Визначення фінансових ре-
зультатів, Розрахунки за податком на прибуток) з наступним
записом (реєстрацією) у Журнал операцій.

На підставі бухгалтерських записів Журналу операцій і нор-
мативно-довідкової інформації в автоматизованому режимі через
функцію Звіти формуються вихідні регістри стандартної та рег-
ламентованої звітності.

Впровадження сучасних технологій в обліковий процес дозво-
лить значно посилити дієвість бухгалтерської служби в управлін-
ні підприємствами АПК, а також зайняти аграрним структурам
відповідне місце в інформаційному просторі ринкової економіки
України.
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ РИСУ
В УМОВАХ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО СТЕПУ

УКРАЇНИ

У статті проаналізовано результати виробництва і реалізації рису в
Україні. Визначено основні пріоритетні напрями підвищення ефектив-
ності функціонування галузі.
Ключові слова: виробництво, реалізація, рисівництво, ефективність, рен-
табельність.

В статье проанализированы результаты производства и реализации
риса в Украине. Определены основные приоритетные направления по-
вышения эффективности функционирования отрасли.
Ключевые слова: производство, реализация, рисоводство, эффектив-
ность, рентабельность.

In the article analyzed the results of the production and sale of rice in Ukraine.
The main priority directions of increase of efficiency of functioning of the
sector.
Key words: production, sale, rice cultivation, efficiency, profitability.

Постановка проблеми. Нарощування виробництва рису в
Україні має стратегічне значення для підйому національної еко-
номіки, від вирішення якого залежить продовольча безпека краї-
ни. В структурі імпорту зернових культур в Україну рис переви-
щує 70 %. В умовах вступу України до СОТ щорічно зростає
частка імпортної продукції на ринку, яка не завжди відповідає
стандартам якості, є генномодифікованою і пропонується до про-
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